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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426131-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Papier do drukowania
2021/S 162-426131
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres pocztowy: ul. Szamocka 3, 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-748
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl
Tel.: +48 226671704
Faks: +48 226671733
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zus.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.zus.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia społeczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup i dostawa papieru offsetowego 100 g/m2
Numer referencyjny: 993200/271/143/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
30197630 Papier do drukowania

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Zakup i dostawa papieru offsetowego 100 g/m2 - ilość – 250 000 kg

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Papier offsetowy arkuszowy, niepowlekany, biały, bezdrzewny, dwustronnie maszynowo gładzony,
przeznaczony do obustronnego zadruku wielobarwnego w technologii offsetowej i dalszej obróbki
introligatorskiej, o wartościach nominalnych: a) format B1: 1000x700 mm, włókno po boku 700 mm; b)
gramatura: 100 g/m2– wg. normy PN-EN ISO 536:2019 lub równoważnej; c) grubość: nie mniejsza niż 122 μm
– wg. normy PN-EN ISO 534:2012 lub równoważnej; d) nieprzezroczystość nie mniejsza niż 92% - wg. normy
PN-EN ISO 2471:2008 lub równoważnej; e) białość CIE nie mniejsza niż 143 – wg. normy PN-ISO 11475:2017
lub równoważnej; f) wilgotność bezwzględna 5-8% - wg. normy PN-EN ISO 287-02:2018 lub równoważnej.
Za rozwiązania równoważne do wskazanych wyżej uzna się te, których parametry jakościowe są nie gorsze
od określonych oraz które spełniają wszystkie zamieszczone wymagania. Podane powyżej wartości liczbowe,
są wartościami nominalnymi wymaganymi przez Zamawiającego. Wartość nominalna - jest to zadeklarowana
przez producenta wartość cechująca daną właściwość papieru, bez uwzględniania wpływów czynników w
procesie produkcji mogących powodować występowanie odchyleń od pożądanej wartości.
Nie dopuszcza się możliwości przekroczenia maksymalnej zamówionej ilości tj. 250 000 kg. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wskazanej wyżej ilości o nie więcej niż 20%, tj. do 200 000 kg, o czym
pisemnie poinformuje Wykonawcę nie później niż na 30 dni przed terminem zakończenia umowy. W związku z
powyższym Wykonawca nie może wnosić żadnych roszczeń.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.04.2022 r., przez
okres 24 miesięcy (sukcesywne dostawy)

II.3)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
20/12/2021

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
zgodnie SWZ

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
zgodnie SWZ

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
zgodnie SWZ

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
zgodnie SWZ
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.5)

Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
20/12/2021

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2021
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